در اين ستون پيامها،متنها ،عكسنوشتها و خبرهاي كوتاه
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون
هيچگونه توضيح و تفسير .بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد
يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست.
زهرا ه�اب توييت زد :معادله س��اده هست نميشه كه ش��ما اونور دنيا
بش��يني عش��ق و حال كني ما اينجا تحريم بشيم و س��ختي بكشيم كه
حكومت براي شما عوض شه بياي س��ود ببري .خيلي مايلي مبارزه كني
بيا همينجا كنار ما!
توييت آمنه شيرافكن :روز خبرنگار رو تا اطالع ثانوي بايد بيش از همه
به اونهايي تبريك گفت كه آفالين و آنالين شبانهروزي در تالشند براي
پروندهسازي و فشار مضاعف بر خبرنگاران البته گاهي ديده شده همينها
خودشون رو خبرنگار هم معرفي كردهاند!
عطيه همتي توييت زد :حاال كه داريد س��ريال پ��در ميبينيد و داغدار
حامد تهراني هستيد ،بگم كه فرزند شهيد بلباسي شش ماه بعد از شهادت
باباش به دنيا اومد ...فرزند شهيد ميثم نجفي ۱۷روز بعد از شهادت پدرش
به دنيا اومد ...همسر شهيد نجفي ميگه حس��رت يك عكس سهتايي به
دلم موند...

پيمان يزداني با انتشار اين عكس توييت زد :رفتيم عروسي .فرمودند
از غذاها هم عكس بگيرين .رفتيم تو س��الن غذاخ��وري ،با چنين صحنه
شگرفي روبهرو شديم .چه بايد كرد؟!

احسان رستميپور با انتشار اين عكس توييت زد :گردشگر امريكايي
امروز اين تصوير از تيش��رت خود با مضم��ون «عذرخواهي بابت انتخاب
ترامپ» در صفحه شخصياش به اشتراك گذاشت.
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قضایی

هشدار دادستان به واردكنندگان كاال

نیره ساری

واعظ با انتشار اين عكس توييت زد :اين سيستم نوبتدهي هوايپمايي
آسمان توي فرودگاه مهرآباده! ميتونيد باهاش بازي كنيد ،تاريخ سيستم رو
عوض كنيد ،شبكه رو قطع كنيد و حتي خاموشش كنيد .الزم به توضيحه
كه ويندوز  xpسال  ۲۰۰۱ريليز شده !

نيلوفر حامدي با انتشار اين عكس توييت زد :از وقتي منتظر بوديم
بريم سر اردوي واليبال زنان تا آخرين لحظه حضورمون تو سالن ،اين آقا به
عنوان حفاظت فيزيكي اونجا بود؛ مراقب چي بودن نميدونم .كاش بدونين
بعضي رفتاراتون چقدر توهينآميزه.

اگر تعديل بازار كار و نيروي انساني متخصص به مرز
هشدار رسيده و تجربيها سردمداران اين عدم توازن
هستند ،چرا به صورت پولي پذيرش ميشوند؟!

گرانفروشان ،جریمه  ،حبس و اعدام  ميشوند

يك�ي ،دو ماهي ميش�ود كه برخ�ورد بدون
اغماض و فوري با اخاللگران ب�ازار ،كار ويژه
قوه قضائيه اس�ت .رئيس قوه قضائيه چندي
پيش موضع دس�تگاه قضايي را با گفتن اين
جمله كه «چوبه دار در انتظار اخاللگران بازار
است» شفاف اعالم كرد .پس از آن هم شعب
ويژه با قضات ويژه تعيين شد تا به پروندههاي
مالي اين مدت رسيدگي خارج از نوبت كنند.
قوه مجريه هم با اذعان به رانت ناش�ي از ارز
 4200توماني اعالم كرد قوه قضائيه بدون در
نظر داشتن خط قرمز با كساني كه ارز دريافت
كرده و كاال وارد كش�ور نكردهان�د ،برخورد
قاطع كن�د .برخ�ي واردكنن�دگان موبايل،
خودرو و لوازم خانگي و همچنين چند صراف
و زرگر به عن�وان بخش�ي از اخاللكنندگان
بازار شناسايي و به دس�تگاه قضايي معرفي
ش�دند كه يا بازداش�تند يا با وثيقه آزاد .اما
يك س�ر ديگر برخورد با اخاللگران ،مبارزه
با گرانفروشي است .دادس�تان تهران در اين
رابطه و با اس�تناد به قانون ،به گرانفروش�ان
هش�دار جدي داده اس�ت كه «خيال نكنند
ب�ا وض�ع جريم�ه ،از گرانفروشيش�ان
صرفنظر ميش�ود ،بلكه از  20سال حبس تا
اعدام در انتظ�ار گرانفروش�ان خواهد بود».

عباس جعف��ري دولتآبادي با تأكي��د بر اينكه
رس��يدگي به پروندههای مالی در ش��عب ويژه
دادس��را با س��رعت و دقت در حال انجام است،
از بازداش��ت  ۶۵نفر و ممنوعالخروجي ۱۰۶نفر
از متهم��ان اين پروندهه��ا خب��ر داد و گفت :از
اين تع��داد ۵۳مته��م در پروندهه��اي ارزي و
واردات گوش��ي تلفن همراه و ۱۲نفر در پرونده
واردات اتومبيل بازداش��ت ش��دهاند .وي اعالم
كرد ،دادس��تاني ته��ران در پروندهه��اي ارزي
و تلفن هم��راه تاكنون ۲۳فقره كيفرخواس��ت
صادر كرده كه ب��ه موج��ب آن ۲۴متهم تحت
تعقيب قضايي قرار گرفت��ه و به زودي در دادگاه
محاكمه خواهند شد .دادستان تهران همچنين
زهرا چيذري

خبر خوب با انتش�ار اي�ن عكس توييت زد :خب��ر خوب اينكه
حجت آزادبخت س��رباز وظيفه در حين گش��تزني متوجه س��قوط
خودرو داخل رودخانه ش��د و با به خطر انداختن جانش يك خانواده
را از مرگ نجات داد.

چندده ميليون پول بدهيد تا دكتر شويد !
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با هشدار به شركتهاي تجاري كه در امر واردات
كاال ارز  4هزار و 200تومان��ي از دولت دريافت
كرده و برخالف تعهد خود نسبت به واردات كاال
اقدام نكرده يا در صورت انجام واردات ،كاالهاي
وارده را به نرخ آزاد به فروش رس��اندهاند ،اظهار
داشت :تصور مديران اين شركتها مبني بر اينكه

گزارش یک

هيهات با انتشار اين عكس توييت زد :دختران مسلمان ورزشكار ايراني
در مسابقات بزرگ باكو ،موقع اذان در باكو نماز خواندند و اين اتفاق سوژه
يك عكاس آذربايجاني شد .پ ن :عكس و بايد كوبيد تو صورت علينژاد و
سليطههاي همكارش كه به دروغ دختران ايران و بيحيا و متنفر از اسالم
نشون ميدن.
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ميتوانند به صرف پرداخت جريمه گرانفروشي
براس��اس قانون تعزيرات حكومتي از مسئوليت
خطير خود در ايجاد وض��ع بحراني در حوزه ارز
واردات كاال شانه خالي كنند ،محكوم به بطالن
است و به مديران اين شركت هشدار داده ميشود
كه اقدامات ارتكابي از سوي آنان به موجب قانون

مجازات اخاللگ��ران در نظام اقتصادي كش��ور
مصوب  ۱۳۶۹و اصالحات آن مورد رس��يدگي
قرار خواهد گرفت ك��ه وفق بن��د «ب» از ماده
يك آن« ،گرانفروشي كالن» و «احتكار عمده»
ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي با توجه به
شاخصهاي «ميزان خس��ارت وارده»« ،مبالغ
مورد سوءاستفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن»
چنانچه با وصف فوق رخ دهد ،اق��دام مجرمانه
محس��وب ش��ده و مجازات آن ،پنج تا  20سال
حبس ،ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه 20
تا  74ضربه شالق در انظار عمومي است و چناچه
اين اقدامات در چارچوب اتهام افساد فياالرض
باش��د ،در صورت اثبات اتهام مته��م با مجازات
اعدام مواجه خواهد شد.
صدور بخش�نامه رس�يدگي ف�وري به
پروندههاي تعزيراتي
در همین زمینه س��خنگوي س��ازمان تعزيرات
نيز از ابالغ بخش��نامه رئيس س��ازمان تعزيرات
براي رس��يدگي فوري به پروندههاي تعزيراتي
خبر داد.
سيدياس��ر رايگان��ي در اينباره تصري��ح كرد:
برگزاري گشتهاي مشترك بازرسي با ارائه طرح
و برنامه هدفمند از س��وي ادارات كل تعزيرات
ي بازارهاي مه��م ،انبارها و
حكومت��ي و بازرس�� 
مراكز نگهداري و دپوي كاالها ،تسريع در ارجاع
پروندههاي مه��م مربوط به تخلف��ات كاالهاي
اساس��ي ،هرگونه احت��كار ،گرانفروش��يهاي
مهم در كاالهاي خانگي ،خ��ودرو ،تلفن همراه
از جمله مهمترين بندهاي اين بخشنامه است.
رايگاني تصريح كرد :در اين بخشنامه بر كاهش
كاغذبازيهاي اداري ،سرعت بخشي به اقدامات
تأكيد ش��ده و مديران كل اس��تاني و س��تادي
موظفند نظارت مستقيم بر عدم اطاله دادرسي،
رس��يدگي فوري به ش��كايات و پروندهها را در
دستور كار داشته باشند و از تمامي ظرفيتهاي
مغفول براي احقاق حقوق مردم در اين شرايط
حساس اقتصادي استفاده شود.

رئيس سازمان غذا و دارو:

براي ذخيره دارو تا  2سال آينده برنامه داريم

بنا بود فهرس�ت دريافتكنندگان ارز دولت�ي در حوزه دارو و
تجهيزات پزشكي منتش�ر تا شفافسازي ش�ود و در شرايط
تنگترشدن حلقه تحريمها در سايه اين شفافسازي امكان
تخلفات به حداقل برسد ،اما انگار زور سازمان غذا و دارو نيز به
بانك مركزي نرسيده و آنطور كه غالمرضا اصغري رئيس سازمان
غذا و دارو ميگويد ،خودش هم مشتاق ديدن اين فهرست است.

اصغري ميگويد :من مشتاقم كه بتوانيم اطالعات شركتهايي را
كه در بخش دارو و تجهيزات پزش��كي ارز دولتي دريافت كردهاند
را داشته باشيم و بدانيم كه اين ش��ركتها چه ميزان ارز دريافت
كردهاند و آيا محصوالتشان را وارد و توليد كردهاند يا خير؟
رئيس س��ازمان غذا و دارو روزگذشته در نشس��ت خبري خود با
اصحاب رسانه تأكيد كرد :دارو فع ً
ال شرايط بحراني ندارد و 60-50
قلم دارو بيشتر كمبود نداريم .وي در عين حال افزود :نميتوانيم
نداش��تن هيچ كمبودي را تضمين كنيم ،زيرا مس��لماً در چنين
مواقعي احتكار ،قاچاق و كمفروشي رخ ميدهد ،ولي ما نيز با اين
تخلفات برخورد خواهيم كرد.
جنگ رواني و چالش تصميمات داخلي براي دارو
اصغري ،درباره جنگ اقتص��ادي و رواني كه امري��كا و غرب براي
تحتفشارگذاشتن مردم كشورمان آغاز كردهاند ،گفت :قبل از آغاز

تحريمها آنها جنگ رواني را شروع كردند و عمده مشكالت ما تأثير
همين جنگ رواني بود .از طرفي امريكاييها با تكتك شركتهاي
طرف قرارداد ما بهصورت حضوري يا تلفني تماس گرفتند .رئيس
س��ازمان غذا و دارو بخش قابلتوجهي از مشكالت را هم داخلي و
ناشي از تغيير سياستهاي اقتصادي و ارزي ميداند كه موجبشده
تا اين سازمان ناگزير باشد سياستهاي خود را متناسب با شرايط
تازه داخلي تغيير دهد .وي گفت :در همين ش��رايط سياستهاي
ارزي اعالم شد ،صرافيها تعطيل شدند؛ ارز محدود و سهميهبندي
شد و به يكس��ري از كاالها ارز دولتي داده ش��د كه براي سازمان
غذا و دارو نيز 3/5ميليارد دالر اختص��اص دادند .به هر حال همه
اين سياستها تالطمهايي ايجاد كرد كه روي شرايط و مشكالت
اثر گذاشت .رئيس س��ازمان غذا و دارو همچنين درباره فهرست
دريافتكنندگان ارز دولتي در حوز ه غذا و دارو تأكيد كرد:ما هم
منتظر اين اطالعات هستيم و با بانك مركزي هم مكاتباتي را انجام
دادهايم .بانك مركزي اعالم كرد اين اطالعات را به وزارت اقتصاد
داده و وزارت اقتصاد هم اطالعات اين شركتها را به گمرك داده
است تا گمرك بررسي كند كه كدام يك از آنها ارز گرفته و كاالها
را وارد كردهاند .در اين رابطه شخصاً با رئيس گمرك صحبت كردم
تا هر چه سريعتر اين اطالعات را به ما ارائه دهند و اميدواريم زودتر

اين اطالعات منتشر شود.
برنامهريزي براي  2سال آينده
اصغري درباره ميزان كمبودهاي دارويي و وضعيت ذخاير دارويي
كش��ور گفت :به شكل معمول هميش��ه بين  ۳۰تا  ۴۰قلم كمبود
دارويي وجود دارد .ذخيره دارويي كشور نيز به صورت نرمال هشت
ماهه اس��ت .حال اگر اين ميزان ذخيره به چهار ماه برسد ،ما علت
آن را بررسي ميكنيم .وي با بيان اينكه كمبود ۳۰تا ۴۰قلمي دارو
طبيعي اس��ت ،افزود :در حال حاضر ميزان كمبودهاي دارويي در
كشور به ۵۰تا ۶۰قلم رسيده ،البته از آنجايي كه برخي از اين داروها
حياتي هستند ،كمبود بيشتر خودش را نشان ميدهد .اصغري با
بيان اينكه از طرفي برخي بيماران مزمن به دليل همين نگرانيها
بيش از حد نياز ماهانه خود دارو ميگيرند ،گفت :اين اقدام نيز منجر
به ايجاد كمبود در برخي داروها ميشود و ما مجبور هستيم توزيع
آن داروها را محدود كنيم.
رئيس سازمان غذا و دارو اطمينان خاطر داد :براي همه داروها به
ويژه داروهاي توليد داخل برنامهريزي آغاز ش��ده تا ميزان ذخيره
دارويي كشور را از هش��ت ماه به يك و نيم تا دو سال برسانيم .در
داروهاي وارداتي هم س��هميههاي سفارش��ي بيشتر شده است تا
ذخاير كشور را براي نيمه دوم سال افزايش دهيم.

سهشنبه گذشته گزارشي روي خروجي رس�انهها قرار گرفت كه از
پذيرش دانش�جوي پولي در  ۲۲پرديس خودگردان دانش�گاههاي
علوم پزشكي خبر ميداد .اين در حالي اس�ت كه دو سوم داوطلبان
كنك�ور در گروه عل�وم تجربي رقاب�ت ميكنند و ش�انس قبولي در
اين گروه ۳۰درصد و در گروه رياضي ۱۷۶درصد اس�ت .به طوري كه
وزارت علوم از داوطلبان رش�تههاي تجربي خواس�ته در رشتههاي
رياضي و انساني هم انتخاب رش�ته كنند .هر چند انتشار اين اخبار
در فصل انتخاب رشته ش�بيه نوعي بازاريابي و جذب مشتري است،
اما در روند مهندس�ي توزي�ع و تربيت ني�روي انس�اني و مديريت
منابع نرمافزاري كش�ور و ايجاد حفظ ت�وازن بازار كار مؤثر اس�ت.

از طرفي پرديسهاي بينالمللي كه در جذب دانشجوي خارجي ناموفق
عمل كردهاند ،اخيرا ً با تغيير نام به پرديسهاي پولي در جذب دانشجويان
داخلي به رقابت ميپردازند .زيرا در هيچ كشوري به اندازه كشور ما ادامه
تحصيل در دانشگاه ،جاي تشكيل خانواده ،اش��تغال و ساير كمبودهاي
اجتماعي جوانان را نميگيرد .بنابراين كشور ما براي اين پرديسها بازار
تضمين شدهتري ايجاد ميكنند.
پزشكان دست به خاك هر شغلي بزنند ،دالر ميشود!
از همه اينها گذشته ،مشاغل مرتبط با رشتههاي پزشكي و زيرمجموعههاي
آنها در حال حاضر به پردرآمدترين مشاغل تبديل شدهاند ،به طوري كه
حتي اگر فارغالتحصيالن اين رشتهها دست به خاك ساير مشاغل نيز بزنند
دالر و طال ميشود .بنابراين اين آينده زرين و تضمين شده باعث ميشود،
داوطلبان كنكور و خانوادهها تن به س��رمايهگذاريهاي كالن براي ادامه
تحصيل فرزندانشان در مجموعه رشتههاي پزشكي بدهند .ميرحمايت
توگو با
شوتحقيقات مجلس در گف 
ميرزاده ،سخنگوي كميسيون آموز 
رسانهها اين ش��رايط را اينطور توصيف ميكند :هيچكس حاضر نيست،
فرزند خود را در شرايط مساوي پزشكي ،داروسازي ،علوم انساني و فلسفه
به رشتههاي علوم انساني بفرستد؛ چه به لحاظ شأن اجتماعي و چه از لحاظ
شغل و درآمد .وي افزود :از همان بچگي حتي اگر به خود ما گفتهاند كه

دوست داري چه كاره شوي ،مشاغلي مانند «دكتر» و «مهندس» را عنوان
كردهايم؛ اين مسئله را بايد بپذيريم كه رسانه ما صداوسيما حتي در مدرسه،
معلمان ما بيشتر شغلهاي پزشكي و تجربي را مورد توجه قرار دادهاند.
ميرزاده تأكيد كرد :چرا ما علوم پزشكي را به وزارت بهداشت سپردهايم،
ولي رش��تههاي ديگر به وزارتخانههاي تخصصي نسپردهايم؟ ميتوانيم
علومتربيتي را هم به آموزش و پرورش بس��پاريم .اگر اين رش��ته به درد
ميخورد ،چطور و براي رشتههاي پزشكي افراد بايد در بيمارستان آموزش
ببينند .ولي مث ً
ال براي رشته علومتربيتي فقط به صورت تئوري در دانشگاه
آموزش ميدهيم ،بدون آنكه فرد در عمرش معلمي كرده باشد؟
جزيره آموزش پزشكي سردمدار عدم توازن
عالوه بر اين عدم توازن داوطلبان در رشتههاي دانشگاهي يكي از مسائل
مهم حوزه آموزش عالي است كه مقام معظم رهبري نيز در ديدار با اساتيد
و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها بر اين مسئله تأكيد كردند و آن را خطري
شوپرورش و
براي آينده كشور برشمردند و بر اين اساس مسئوالن آموز 
آموزش عالي و اعضاي ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور در تالشند
تا با بررس��ي جزئيات اين چالش و راهكارهاي گذر از آن بتوانند آموزش
كشور را به سمت توازن هدايت كنند .با اين وجود ،پرديسهاي پولي براي
سرپا ماندن و جذب مشتري بيشتر به داوطلبان رشتههاي تجربي چراغ
سبز نشان ميدهند .بدون اينكه كسي به اين سؤاالت پاسخ دهد كه مگر
فارغالتحصيالن پرديسهاي پولي وارد همين بازار كار نميش��وند؟ اگر
تعديل بازار كار و نيروي انساني متخصص به مرز هشدار رسيده و تجربيها
سردمداران اين عدم توازن هستند ،چرا به صورت پولي پذيرش ميشوند.
يعني در صورتي كه دانشگاههاي علوم پزشكي ظرفيتهاي خود را كاهش
دهند ،فرزندان خانوادههاي پولدار به صورت خودكار از قواعد تعديل و توازن
استثنا ميشوند .حاال بماند كه دانشگاههاي علوم پزشكي زيرنظر وزارت
بهداشت طي س��الهاي اخير در برابر كاهش ظرفيتهاي خود مقاومت
ميكنند و در عمل نمونهاي از مديريت جزيرهاي را به نمايش گذاشتهاند.

خبر کوتاه

وزي��ر آموزشوپرورش ضمن ابراز تأس��ف از
حادثه رخ داده ب��راي دو دانشآم��وز در اردوي
گرجس��تان با بيان اينكه اين اتفاق بدون اطالع
قبلي مقامات مسئول رخ داده ،بنابراين كسي را
نميتوان پيدا كرد از او توضيحي بخواهيم ،گفت:
همانطور كه پيش از اين هم گفته شده ،برگزاري
سفرهاي خارجي هيچ توجيهي ندارد اال مواردي
كه در آن بحث مسابقات بينالمللي مطرح باشد؛
چراكه در اينگونه موارد تمام مسائل ايمني براي
دانشآموزان رعايت ميشود.
رئيس س��ازمان غذا و دارو با بيان اينكه بايد
بين مكمل و دارو تفكيك قائل شويم ،بيان كرد:
مكملها ارز هش��ت تا 9هزار توماني ميگيرند
و به همين دليل در بازار گران ميش��وند .البته
مكملهايي كه در سيس��تم بهداش��تي توزيع
ميشوند ،همچنان رايگان هستند .بنابراين ارز
 4هزار و  200توماني به مكمل تعلق نميگيرد؛
چراكه مكمل دارو نيست.
رئيس مركز مديري��ت بيماريهاي واگير
وزارت بهداشت در واكنش به گزارشي مبني
بر ابتالي  ۷۸نفر به  HIVدر روس��تاي درگز
چابهار گفت :براس��اس گزارش��ي كه در اين
رابطه منتشر ش��ده ،بايد اعالم كرد كه تعداد
موارد ذكر شده در رابطه با موارد ابتال از صحت
برخوردار نيست و آمار مبتاليان كمتر از تعداد
منتشر شده است.
رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان با اعالم
جزئيات عملكرد بنياد فرزانگان براي سالمندان
گفت :با توجه به كاهش نسبت جنسي سالمندان
و افزايش شمار زنان سالمند ،پيشبيني ميشود
كه كشور با پديده زنانهش��دن سالمندي روبهرو
خواهد شد.
مدي��ركل فرهنگيوهن��ري وزارت
آموزشوپرورش از حضور ۶ميليون و ۱۷۴هزار

نفر در سيوششمين جشنواره فرهنگي و هنري
دانشآموزان سراسر كشور خبر داد.
رئيس س��ازمان زندانها گف��ت :زندانهاي
كشور متناسب با رش��د جمعيت كيفري توسعه
متناس��ب نيافته اس��ت و معموالً توجه جدي از
سوي دولتها و مراجع قانوني براي تأمين اعتبار
موردنياز زندانها صورت نميگيرد.
رئي��س مرك��ز مديري��ت پيون��د و درم��ان
بيماريهاي وزارت بهداشت در توضيح چگونگي
پذيرش معتادان متجاهر در مراكز درماني گفت:
پذي��رش و درمان معت��ادان متجاه��ر در مراكز
درماني اي��ن وزارتخانه انجام ميش��ود و پس از
درمان به مراكز نگهداري از معتادان فرس��تاده
ميشوند.
وزير بهداشت اعالم كرد :س�لامت به عنوان
يكي از شاخصهاي اساسي توسعه پايدار جوامع،
وقتي اثربخش خواهد بود كه در مشاركت عمومي
و معنادار محقق شود.
معاون توسعه پيش��گيري سازمان بهزيستي
كش��ور از انجام هزار و 248سقط جنين ناشي از
معلوليت شديد در سال  ۹۶خبر داد.
رئيس سازمان نظام پرستاري ضمن انتقاد از
آنچه آن را طرح تصويب رشته مراقبت سالمت
خواند ،گفت :چرا وقتي پرستاران بضاعت فعاليت
در اين حوزه را دارند بايد رشته و چالش جديدي
ايجاد كنيم؟
امسال وزارت آموزشوپرورش براي تأمين و
تربيت بخشي از نيروي انساني موردنياز آموزشي
خود ،متناس��ب با مباني و ارزشهاي اسـالمي و
نيـاز دورههاي مختلـ��ف تحصـيلي در مقطـع
كارشناسي پيوس��ته براي دانش��گاه فرهنگيان
و دانش��گاه تربيت دبير ش��هيدرجايي ،از ميان
داوطلبان واجد ش��رايط ۲۵هزار دانشجو معلم
جذب ميكند.
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